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Helsedirektoratet, som 
er samlet i en rapport 
som har fatt navnet 
Pårørenderapporten,  

er 30 prosent av alle nordmenn pårørende i en eller annen form. 
Det betyr at 1,5 millioner av vår befolkning har en nærstående 
med nedsatt funksjonsevne i en eller annen form som tilfører livet 
et ekstra ansvar. 

Å være pårørende har mange sider og byrden man opplever er 
selvsagt forskjellig. Mens enkelte har en eldre pårørende som 
ligger på institusjon, som er den mest vanlige pårørenderollen, 
blir andre påført store omsorgsbyrder dersom barn eller partner 
blir utsatt for en skade. 

Det er selvsagt ikke bare negativt å være pårørende. Å gi om-
sorg og å ta ansvar ligg dypt rotfestet i oss, og å ivareta sine 
nærstående oppleves derfor som både naturlig og rett. Men, det 
er et stort men: Det koster tid, energi og krefter. Innimellom for 
mye. Som undersøkelsen fra direktoratet referer til bidrar pårø-
rende med en stor betydelig innsats, målt i antall timer. Halv-
parten av pårørendebefolkningen bruker inntil 5 timer i uka på

 pårørendeinnsats, men 15 prosent bruker mellom 10 og 19 timer, 
og like mange bruker mer enn 20 timer. 

Mange pårørendemedlemmer i Personskadeforbundet LTN bidrar 
inn med mange innsatstimer for sine. Vi vet også at mange bru-
ker betydelige ressurser på å få hjelp og støtte fra kommuner eller 
andre instanser. I tillegg vet vi at omsorgstrykket påvirker helse,  
arbeidsliv, økonomi og nettverk. 

Å jobbe for de pårørende og deres rettigheter har siden begyn-
nelsen vært viktig i forbundets arbeid. Det handler om å ikke bli 
sett, og om å bygge systemer som automatisk utløses når man 
blir eksponert for store omsorgsbyrder. 

Tross stor innsats fra forbundet, andre interesseorganisasjoners 
iherdige arbeid og et stort antall personer som er rammet, er på-
rørende fremdeles en nesten «usynlig» gruppe. Folk står på til de 
stuper. Under pandemien har, ifølge rapporten, omsorgsbyrden 
for mange blitt betydelig større. 

Det gir meg ekstra energi til å jobbe enda mer for nettopp pårø-
rendegruppen i 2021 og fremover. 

God påske. 

Eli Eiklid

Å jobbe for de pårørende og deres rettigheter har  
siden begynnelsen vært viktig i forbundets arbeid.  
Det handler om å ikke bli sett, og om å få systemer som  
automatisk utløses når man blir eksponert for store 
omsorgsbyrder.
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Helsedirektoratet har gjennomført 
en nasjonal pårørendeundersøkelse 
for å kartlegge pårørendes rolle, er-
faringer og situasjoner. Dette er en 
landsrepresentativ spørreundersø-
kelse med 3000 telefonintervju samt 
25 kvalitative dybdeintervju.  

TEKST: Helsedirektoratet/Gunn Kvalsvik

Pårørendeundersøkelsen er gjennomført i 
perioden september 2020 til januar 2021. 

DETTE ER NORGES PÅRØRENDE
I spørreundersøkelsen defineres pårø-
rende som «en som støtter, hjelper eller 
pleier en nærstående som følge av fysisk 
eller psykisk sykdom, alderssvekkelse, 
funksjonsnedsettelse eller rusavhengig-
het». Dermed kan pårørende være både 
foreldre, søsken, annen familie, venner, 
naboer eller arbeidskolleger. 

Målgruppen inkluderer de som er pårø-
rende i dag, de som nylig har vært på-
rørende (inkludert etterlatte), og de som 

står nær noen som de ikke er i posisjon 
til å hjelpe fordi vedkommende ikke vil 
eller kan motta hjelp. 

Ifølge undersøkelsen er hele 36 prosent i 
Norge pårørende, en andel som tilsvarer 
drøyt 1,5 millioner personer over 18 år. 
Flest er pårørende til foreldre, men også 
pårørende til barn, søsken og ektefelle/
partner utgjør store grupper i pårøren-
debefolkningen. Én av fem bor sammen 
med personen de er pårørende til, mens 
mer enn én av tre bor mer enn 1 mil fra 
personen. 

Majoriteten av pårørendebefolkningen er 
sysselsatt, men en stor gruppe er også 
pensjonister. 5 prosent er uføretrygdet, 
og det er en større andel kvinner enn 
menn blant disse. Det er en stor andel 
som er pårørende i alle aldersgrupper, og 
vanligst er det å være pårørende mellom 
40 og 60 år. 

De fleste pårørende vurderer egen hel-
se som god. 73 prosent av pårørende-
befolkningen vurderer egen helse som 
svært god eller ganske god. Dersom vi 
sammenligner tallene med de nyeste 
oppdaterte tallene fra SSBs levekårsun-
dersøkelse for helse, finner vi at andelen 
som vurderer egen helse som god, er 6 
prosentpoeng høyere i befolkningen ge-
nerelt sammenlignet med pårørendebe-
folkningen. Det er variasjoner mellom 
undergrupper i vurderingen av egen helse. 

Flere kvinner enn menn har oppsøkt el-
ler mottatt helsehjelp de mener henger 
sammen med belastning som følge av 

pårørendeinnsats. Nattevåk og helse-
faglige oppgaver er mest belastende. 

HVORDAN OPPLEVES DET Å GI 
PÅRØRENDEOMSORG 
Resultatene fra spørreundersøkelsen og 
de kvalitative dybdeintervjuene har vist 
at det er visse forhold som særlig påvir-
ker hvordan det oppleves å gi pårøren-
deomsorg. Type pårørendeinnsats, altså 
hva man bidrar med som pårørende, er en 
viktig faktor. Pårørendeinnsatsen overfor 
voksne består av en rekke oppgaver, der 
den vanligste er samtale og samvær, 
tilsyn, motivasjon og støtte. Mange på-
rørende utfører også helsefaglige opp-
gaver, som medisinering, hjelp til å spise 
og personlig pleie. 

Norges pårørende på pulsen,  
akkurat nå

IFØLGE UNDERSØKELSEN ER hele 36 prosent i Norge 
pårørende, en andel som tilsvarer drøyt 1,5 millioner 
personer over 18 år.
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Pårørende bidrar med stor innsats, og 
rapporten dokumenterer at omfanget av 
innsatsen er betydelig, målt i antall timer. 
Halvparten av pårørendebefolkningen 
bruker inntil 5 timer i uka på pårørende-
innsats, men 15 prosent bruker mellom 
10 og 19 timer, og like mange bruker mer 
enn 20 timer. 

Det er pårørende til barn under 18 år og 
partner/ektefelle som bruker mest tid på 
pårørendeomsorg. Pårørende i disse rela-
sjonene bor ofte sammen med personen 
de er pårørende til, og pårørendeomsor-
gen blir mer kontinuerlig og omfattende. 

De fleste pårørende opplever ikke at 
oppgavene de utfører, er belastende. 

Imidlertid svarer nærmere én av fem 
pårørende at de opplever pårørende-
innsatsen som belastende. Hvorvidt man 
opplever oppgavene som belastende, 
henger sammen med omfanget, altså 
hvor mye man gjør. Flere funn tyder på 
at det oppleves mer krevende å være 
pårørende til mindreårige barn. De som 
gir pårørendeomsorg til barn, påvirkes 
i større grad når det gjelder både jobb, 
egen helse og relasjoner til vennenettverk 
og annen familie. 

FREMDELES KJØNNSFORSKJELLER 
I PÅRØRENDEOMSORG
Det er noe flere kvinner enn menn blant 
de pårørende, men fordelingen er nokså 
lik. Det er vanligere å gi pårørendeomsorg 

til en kvinne enn en mann, og både 
mannlige og kvinnelige pårørende gir 
støtte, hjelp og pleie til kvinner i større 
grad enn til menn. 

I pårørendebefolkningen er det flere kvin-
ner enn menn som vurderer sin egen helse 
som ganske eller svært dårlig. Det er også 
flere kvinner blant de som står utenfor 
arbeidslivet. 

Også opplevelsen av å gi pårøren-
deomsorg synes å være noe ulik. Kvinner 
opplever det å gi pårørendeomsorg som 
mer belastende enn menn. Samtidig har 
de i større grad opplevelsen av å være til 
nytte for den de er pårørende til. 

Forskjellene mellom kjønnene er nokså 
store når det kommer til det å bekymre 
seg, oppleve stress og dårlig samvittighet 
i pårørenderollen. For eksempel opple-
ver omtrent to av ti mannlige pårørende 
disse negative følelsene knyttet til på-
rørendeinnsats, mens omtrent fire av ti 
kvinnelige pårørende gjør det samme. 
Samlet sett viser disse funnene at det 
fremdeles er kjønnsforskjeller i utøvelsen 
og opplevelsen av pårørendeomsorg.  

MANGE ER PÅRØRENDE TIL PERSO-
NER MED LITE NETTVERK RUNDT SEG 
Det er ikke bare pårørendeinnsats målt i 
antall timer som understreker betydnin-
gen av at pårørende er en svært viktig 
ressurs for mange. Det er verdt å merke 
seg at nesten halvparten av pårørende 
oppfatter at personen de er pårørende 
til, har et lite eller helt mangler et sosialt 
nettverk. Videre beskriver fire av ti pårø-

De fleste pårørende opplever ikke at oppgavene de 
utfører, er belastende. Imidlertid svarer nærmere é n 
av fem pårørende at de opplever pårørendeinnsatsen
som belastende.

PÅRØRENDE BIDRAR MED stor innsats, og rapporten dokumenterer at omfanget av 
innsatsen er betydelig, målt i antall timer.
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rende personens behov for hjelp, støtte 
og pleie fra pårørende som omfattende. 

MANGE YTER MER PÅRØRENDEINN-
SATS UNDER KORONAPANDEMIEN
Undersøkelsen er gjennomført i en peri-
ode der koronapandemien har påvirket 
hele befolkningen, inkludert pårørende. 
Én av tre pårørende oppgir at de har ytt 
mer pårørendeinnsats under pandemien. 
Blant disse er det de pårørende som bru-
ker mest tid på pårørendeomsorg fra før, 
som også har ytt mest under pandemien.

Mer enn halvparten svarer at de har 
blitt begrenset i utøvelsen av pårøren-
deomsorg gjennom restriksjonene knyttet 
til covid-19. De som særlig opplever dette, 
er pårørende til eldre mennesker og per-
soner som bor på institusjon. Pårørende til 
besteforeldre opplever i langt større grad 
enn andre pårørende at pårørendeinn-

satsen har blitt begrenset som følge av 
pandemien. Selv om denne undersøkel-
sen ikke har hatt til hensikt å måle på-
rørendeinnsats under koronapandemien 
spesifikt, bør fremtidige pårørendeun-
dersøkelser ta høyde for at resultatene 
fra denne første kartleggingen kan ha 
blitt påvirket av å ha blitt gjennomført i 
denne perioden. 

FORELDRE TIL BARN – OG FØLELSER  
Pårørendeundersøkelsen peker på enkelte 
grupper som kan oppleve særlig tyngende 
pårørendeinnsats. Det gjelder for eksempel 
pårørende til barn under 18 år generelt, og 
pårørende til barn og unge med behov for 
sammensatte og/eller langvarige helsetje-
nester spesielt. Denne gruppen pårørende 
opplever mer stress og bekymring, og mer 
omfattende negativ påvirkning av sin 
pårørende innsats på forhold som egen 
helse, fritid og relasjoner.

Rapporten viser i hvor stor grad pårørende 
opplever ulike positive og negative fø-
lelser i tilknytning til det å yte pårøren-
deomsorg. Mange pårørende opplever å 
være til nytte, og mange kjenner glede 
over å støtte, hjelpe og pleie noen de står 
nær. Samtidig er pårørenderollen i stor 
grad knyttet til bekymring og negative 
følelser som stress og dårlig samvittighet. 
Få opplever skam og skyldfølelse, men 
likevel er det omtrent én av ti pårørende 
som svarer at de opplever dette. 

Kvinner opplever oftere skam og skyld-
følelse knyttet til pårørenderollen enn 
menn, og denne følelsen er mer utbredt 
blant pårørende til barn og pårørende til 
personer med rusavhengighet og/eller 
psykisk sykdom. 

Undersøkelsen viser at omtrent to av ti 
pårørende opplever at pårørenderollen 
har negativ påvirkning på egen helse, 
økonomi og relasjoner til vennenettverk 
og familie. Samlet gir dette et bilde av 
hvordan pårørenderollen kan påvirke livs-
kvaliteten til pårørende negativt. Det 
er visse mønstre i hvem som opplever 
negativ påvirkning. Pårørende til barn 
under 18 år og partner/ektefelle opplever 
dette i større grad enn pårørende i andre 
relasjoner. 

UTENFORSKAPET 
Det er også en sammenheng mellom 
negativ påvirkning, helse og tilknytning 
til arbeidslivet. De som mottar uføretrygd 
eller er i permisjon, hjemmeværende eller 
arbeidssøkende, opplever i noe større 
grad økonomiske bekymringer og at på-

UNDERSØKELSEN VISER AT omtrent to av ti pårørende 
opplever at pårørenderollen har negativ påvirkning på 
egen helse, økonomi og relasjoner til vennenettverk og 
familie.
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rørendeinnsatsen går utover egen helse. 

Dybdeintervjuene tyder på at det kan 
være vanskelig å ivareta eget sosialt 
nettverk, fritidsaktiviteter og familierela-
sjoner samtidig som man har omfattende 
omsorgsoppgaver. Forringelse av eget 
nettverk kan skje fordi man har lite tid, 
opplever manglende forståelse fra andre 
eller mangler krefter og kapasitet til å ta 
del i andres liv. 

Samtidig viser dybdeintervjuene at støtte 
fra omgivelsene har stor betydning for 
hvordan man opplever det å stå i en kre-
vende pårørendesituasjon. Støtten kan 
komme fra både egen familie og venne-
nettverk, hjelpetjenester, arbeidsplassen 
og pårørendetilbud i både privat, ideell 
og offentlig sektor. 

Tall fra spørreundersøkelsen viser at 23 
prosent kjenner til at de har et tilbud i 
kommunen spesifikt rettet mot pårøren-
de. Av de som har et slikt tilbud, er det 
26 prosent som har benyttet det. Flere 
i de minst sentrale kommunene svarer 
at de ikke har et slikt tilbud, enn pårø-
rende som bor i mer sentrale kommuner. 
Pårørende til barn under 18 år kjenner i 
mindre grad til slike tilbud, men blant 
de som kjenner til det, er det en større 
andel som har benyttet slike tilbud, enn 
pårørende i andre relasjoner. 

OMFATTENDE PÅRØRENDEINNSATS 
PÅVIRKER ARBEID OG UTDANNING
Å yte pårørendeomsorg påvirker arbeid 
og utdanning, og i spørreundersøkelsen 
svarer en tredjedel av de som er i jobb 

eller under utdanning, at jobb/studier er 
blitt påvirket av det å være pårørende.

Omtrent en tredjedel av disse har re-
dusert stilling/arbeidstid som følge av 
pårørendeinnsats, og rundt 15 prosent 
har sagt nei til nye oppgaver på jobb. 
Den vanligste måten pårørendeinnsats 
påvirker jobb og studier på er imidlertid 
å oppleve manglende konsentrasjon, uro, 
stress, utmattelse, bekymring og avbry-
telser på jobb. 

Dybdeintervjuene gir økt innsikt i hvordan 
det kan oppleves å stå med ett bein i 
arbeidslivet, og ett i store og krevende 
omsorgsoppgaver hjemme. Pårørende 
kan ha et sterkt ønske om å stå i full 
jobb, ettersom det, i tillegg til å gi øko-
nomisk trygghet, er et sted man opplever 
mening, mestring og tilhørighet. Det er 
viktig for pårørende å bli møtt med vilje 
til tilrettelegging fra arbeidsgiver. 

PÅRØRENDE BLIR MØTT PÅ EN 
GOD MÅTE, MEN SAMORDNING AV 
TJENESTER KAN BLI BEDRE
Den norske omsorgsmodellen hviler på 
et godt samarbeid og samspill mellom 
pårørende og helse-og omsorgstjenesten. 
66 prosent av pårørendebefolkningen 
svarer at personen de er pårørende til, 
mottar hjelp fra offentlige helse-og om-
sorgstjenester. 40 prosent av de som er 
pårørende til noen som mottar helse- og 
omsorgstjenester, har inntrykk av at hele 
tjenestetilbudet fungerer godt. 44 prosent 
har et blandet inntrykk og vurderer at noe 
fungerer godt og andre ting mindre godt, 
mens det er 13 prosent som mener at tje-

nestetilbudet fungerer dårlig. 42 prosent 
opplever at personen de er pårørende til, 
har behov for tjenester fra det offentlige 
som personen ikke mottar i dag. 

Dybdeintervjuene beskriver hvordan det 
kan oppleves å skulle orientere seg i, og 
kjempe for å få og beholde tjenester til 
den man er pårørende til. Mange beskri-
ver en konstant følelse av beredskap og 
kampmodus som i seg selv er slitsomt og 
belastende. Hvilke rettigheter og tilbud 
man får vite om, kan virke tilfeldig, og 
derfor er god veiledning og informasjon 
til pårørende viktig. 

Rapporten viser samlet sett det flere 
tidligere undersøkelser har vist, nemlig 
at pårørende får det bedre når den de 
er pårørende til, har riktig dimensjonerte 
tjenester av god kvalitet. Samtidig har 
rapporten vist flere eksempler på at pårø-
rende har egne behov som kanskje kunne 
vært fanget opp med mer systematisk 
kartlegging. 

Spørreundersøkelsen viser at pårørende 
stort sett opplever å bli møtt med høflig-
het og respekt av helse- og omsorgstje-
nesten, og bare et lite mindretall opplever 
å være til bry. Bildet er mer delt når det 
gjelder opplevelsen av samordnede og 
koordinerte tjenester. Omtrent fire av ti 
som er nærmeste pårørende til personer 
som mottar helse- og omsorgstjenester 
i dag, opplever samordningen mellom 
tjenestene som god. Bare litt flere enn 
én av tre svarer at de får medvirke i ut-
formingen av tjenestetilbudet.
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Vi bistår gjerne!
Det er over ett år siden Norge steng-
te ned. I mer enn 365 dager har vi 
levd under en pandemi, med opp og 
nedturer – og ikke minst usikkerhet 
og utsettelser. Dette har påvirket 
livene våre , helsen og psyken vår.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Flere analyser og korte forskningspro-
sjekter er gjort underveis i pandemien.. 
Blant annet av Folkehelseinstituttet (FHI) 
og Helsedirektoratet.

Også FFO og Personskadeforbundet LTN 
har gjennomført hver sin undersøkelse 
som sier noe om hvordan mennesker som 
er rammet av skader eller har nedsatt 
funksjonsevne har opplevd restriksjoner 
og usikkerhet.

Forbundets undersøkelse ble gjennomført 
i september 2020, altså et halvt år inn i 
pandemien. Den ga oss indikasjoner på 
tilstanden blant våre, men både var og er 
også et redskap for hvordan vi skal jobbe 
videre. De viktigste funnene var at halv-
parten av respondentene opplever redu-
sert livskvalitet, mens 55 prosent forteller 
at deres behandlingstilbud er utsatt eller 
avlyst grunnet pandemien. En annen vik-
tig tilbakemelding er at én av tre opplever 
at deres generelle helsetilstand er redusert.

Svarene og resultatene i FFOs undersø-
kelse, som selvsagt er større siden den 
omfatter alle medlemmene i paraplyen, 
ligner på forbundets. Den ble publisert i 
november, altså litt lenger inn i pandemi-
en. Reduksjon i livskvalitet og utsatte be-
handlingstilbud var blant hovedfunnene.

TRENGER ENDA MER KUNNSKAP
Om vi sammenstiller kunnskapen som 
er produsert om hvordan pandemien har 
preget og påvirket vår fysiske og mentale 
helse – er det ikke tvil om at den har gjort 
det på en negativ måte. Det er derfor 
naturlig at vi «gjør opp status» slik at 
vi vet hvordan folket har det når landet 
etter hvert skal åpnes opp igjen.

Nå har regjeringen satt ned en ekspert-
gruppe som skal se på konsekvenser 
av pandemien. Gruppens mandat er å 
vurdere livskvalitet, psykisk helse og rus-
middelbruk i befolkningen, samt vurdere 
konsekvenser av pandemien for tjenes-
tetilbudet i helse- og omsorgstjenestene 
til befolkningen.

Gruppen, som er ledet av psykolog Peder 
Kjøs skal også fremme konkrete forslag 
om hvor innsatsen bør styrkes i helse- 
og omsorgstjenestene, og eventuelt 
foreslå nye tiltak som ikke er iverksatt. 
Disse vurderingene skal, ifølge Helsedi-
rektoratets pressemelding, inngå som en 
del av regjeringens beslutningsgrunnlag 
for nye tiltak.

I mandatet står det også at det skal tas 
utgangspunkt i foreliggende forskning 

på konsekvenser pandemien har hatt for 
befolkningens psykiske helse og rusmid-
delbruk, men også innhente erfaringer fra 
tjenestene, pårørende, brukere og pasienter.

KORT TID – MEN EN BEGYNNELSE
Rapporten fra ekspertutvalget skal le-
veres allerede i april. Litt kort horisont, 
hevder kritiske røster.

Personskadeforbundet LTN gleder oss til 
å lese funnene fra rapporten og håper 
den klarer å fange opp alle, også de som 
opplever seg dobbelt rammet – fordi de 
gjennom pandemien har opplevd at viktig 
rehabilitering er blitt utsatt, redusert eller 
forsvunnet.

Vårt innspill til ekspertgruppen er føl-
gende:

Å komme i gang med full kapasitet i 
helsevesenet er særs viktig, man må også 
i en periode prioritere, slik at gruppen med 
nedsatt funksjonsevne blir godt ivaretatt 
når landet skal åpnes opp igjen.

Dessuten håper vi ekspertene leser våre 
undersøkelser, samt tar seg tid til å høre 
på oss som brukere.

LEDER AV REGJERINGENS ekspertgrupper er psykolog Peder Kjøs.



–  10  –

Å bruke refleks gjør deg synlig gjen-
nom å reflektere lys. Å være synlig 
er å være trygg i trafikken når det 
er mørkt eller svakt lys. Selv om vi 
nå går mot lysere tider, er det smart 
å bruke refleks.  

HVA ER REFLEKS?
En refleks er ganske enkelt et objekt som 
festes på kroppen eller gjenstander du 
har med deg for å holde deg synlig når 
det er dårlig lys, eksempelvis om kvelden, 
i dårlig vær eller i den mørke årstiden. 

En vanlig refleks produserer ikke lys i seg 
selv, men reflekterer lys fra lyskilder i miljøet 
du befinner deg i – for eksempel lys fra biler.

Refleksbåndet som følger i denne utga-
ven av LEVE MED har LED-lys som gjør 
deg ekstra synlig. 

REFLEKS GJØR DEG SYNLIG I MØRKET
Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 
meters hold. Bruker du refleks er du der-
imot synlig på hele 140 meters hold når 
bilen du møter bruker nærlys. Omregnet 
til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 
2 sekunder på å reagere. Det er ofte for-
skjellen på liv og død.

Selv om de fleste av oss vet at det er 
svært viktig å bruke refleks, viser under-
søkelser at kun 4 av 10 nordmenn bruker 
det. Det viser tall Trygg Trafikk har hentet 
inn. Det er voksne som er den gruppen 
som er dårligst i bruken av refleks, men 
heldigvis er de flinke til å utstyre barna 
sine med refleks- selv om de i for liten 
grad bruker det selv. 

Det er viktig å huske på at du trenger re-
fleks selv om du beveger deg på områder 
med gatebelysning. De fleste ulykkene 
fotgjengere utsettes for skjer i byene og 

som oftest når folk skal krysse gaten. På 
samme tid gjør lys fra butikker, biler og 
andre kjøretøy at du som går til fots blir 
grå og lite synlig i bybildet. Bruk derfor 

Vi deler ut reflekser 
og lyser opp

UTEN REFLEKS ER du først synlig på 25 – 30 meters hold. Bruker du refleks er du derimot synlig på hele 140 meters hold 
når bilen du møter bruker nærlys.
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alltid refleks i like stor grad i byen som 
når du er ute i terrenget.

 VELG REFLEKS MED EFFEKT
Det finnes en rekke forskjellige reflekser 
på markedet. Noen er både fine og effek-
tive, mens andre gir nesten ingen effekt. 
Derfor skal du se etter reflekser som har 
CE-merket. Disse refleksene virker godt 
i mørket og fungerer som de skal.

LED-refleksen er fin – fordi den har et lys 
som biler eller andre trafikanter lett ser. 

Det er også god effekt med vanlige re-
flekser (som Personskadeforbundet LTN 
har delt ut i årevis) som henger langs 
siden av kroppen. Denne typen reflekterer 
lys svært godt. 

Såkalte slapwrap-er – reflekser som du 
fester rundt underarmene eller den nedre 
delen av bena over føttene –  er også 
veldig gode for å holde deg sett, synlig 
og trygg i mørket.

Det finnes i tillegg refleksprodukter som 

luer og skjerf av refleksgarn. Disse har ikke 
god nok effekt og er dermed ikke gode 
nok til at du synes i mørket. Samtidig er 
det viktig å vite at du kan bruke disse 
typene sammen med vanlige reflekser 
med veldig god effekt, fordi de forsterker 
hverandre gjensidig.

Det finnes også refleks-spray. Vær opp-
merksom på at refleks-spray kun gir 6-7 
prosent reflekseffekt, noe som er alt for 
lite til å holde deg synlig. I tillegg vaskes 
sprayen lett av i regnet.

I forbindelse med pandemien har 
forbundet gjort digitale kvante-
sprang. Blant annet ved å star-
te opp digitale temakvelder der 
medlemmer kan lære, bli inspirert, 
bygge nettverk og møte hverandre. 

Neste temakveld handler om organi-
sasjon og styrearbeid. Målet er å tilby 
medlemmer en innføring eller oppda-
tering i hvordan man organiserer en 
organisasjon og hva det betyr å sitte 
i et styre. 

Temakvelden er for alle. Det betyr at 
alle kan melde seg på og delta, ikke 
bare de som har verv. Dette er altså 
en gylden anledning til å forstå hvor-
dan organisasjonen vår er bygd opp, 

hvorfor man trenger formelle verv og 
hvilke krav man stiller til de som be-
sitter vervene.   

 Kurset holdes av generalsekretær  
Ingeborg Dahl-Hilstad. Det starter 1900 
og varer ca en time.
 

07. April ORGANISASJON OG STYREARBEID – TØRR JEG ENGASJERE MEG



–  12  –

Smått & Viktig

SV fikk ikke flertall for forslaget sitt 
om å inkorporere FN-konvensjonen 
i norsk lov. Heller ikke forslaget fra 
KrF og Venstre om å utrede konse-
kvensene av en inkorporering fikk 
flertall.

Tirsdag den 09. mars stemte Stortinget 
om FN-konvensjonen om funksjons-
hemmedes rettigheter (CRPD) skulle 
inkorporeres i norsk lov. Konvensjonen 

skal bidra til å motvirke diskriminering 
på grunn av nedsatt funksjonsevne. Den 
skal sikre respekt for de gjeldende sivile, 
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. CRPD står for "Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities". 
Konvensjonen ble vedtatt av FNs general-
forsamling i 2006 og trådde i kraft i 2008.

Forslaget, som ble fremmet av SV, ble 
nedstemt. Det ble 42 stemmer for, og 
45 stemmer mot.

Dette er tredje gang Stortinget stemmer 
ned forslaget.

Tidligere på dagen fremmet regjerings-
partiene et forslag om å utrede konse-
kvensene av en inkorporering. Heller ikke 
dette forslaget fikk flertall.

Konvensjon om funksjonshemmede  
blir ikke norsk lov

Algoritmer som beregner helsetil-
stander, kan bli en ny og bedre me-
tode for å skreddersy behandling.

Mesteparten av data om pasienten er 
ustrukturert. Det gjelder både legenotater, 

radiologi- og patologirapporter, epikriser 
og medisinske bilder som leger og annet 
helsepersonell lagrer i vår journal. Dette 
skriver Nasjonalt senter for e-helse. 

– Vi regner med at 80 prosent av pasient-
data er ustrukturert. Dette gir oss noen 
utfordringer, sier Alexandra Makhlysheva.
Sammen med andre forskere har hun 
skrevet en rapport om elektronisk feno-
typing i pasientbehandling.

Fenotype er innen genetikken de egen-
skaper hos et individ man kan observere 
direkte, som for eksempel utseende, farge, 
størrelse, intelligens og helsetilstand. Ved 

hjelp av systematiske analyser kan altså 
forskerne finne bestemte egenskaper 
ved helsedata.

Elektroniske fenotypealgoritmer er data-
programmer som analyserer pasientdata. 
Målet er å finne mønstre og karakteris-
tikker for en tilstand hos pasienter eller 
forutsi risiko for tilstanden.

Spennende. 

Les mer om prosjektet på https://ehe-
althresearch.no/nyheter/2021/grundige-
re-analyser-av-helsedata-kan-gi-pasi-
enter-bedre-behandling

Grundigere analyser av helsedata kan gi 
pasienter bedre behandling

ALEXANDRA MAKHLYSHEVA
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Påsken handler om mer enn appelsiner, sjokolade 
og solvegg. Den er også en tid på året der mange 
skader seg.  

Hver fjerde bilist aner ikke hvordan bilen bør pakkes. Feilpakking påvirker bilens kjøreegenskaper og kan i 
verste fall føre til ulykker

HER ER NOEN KJØRE OG PAKKETIPS FOR PÅSKEFERIEN:

• Sjekk vei- og kjøreforhold på strekningen du skal kjøre.
• Sjekk værmelding for å se om værsituasjonen kommer til å 

endre seg i den nærmeste fremtid.
• Pakk det tyngste nederst og innerst i bagasjerommet. Inne i 

bilen skal det kun være myke gjenstander. Løse gjenstander 
kan bli et dødelig våpen ved en bråstopp. Et videokamera 
som veier to kilo, vil ved bråstopp i 70 km/t utgjøre en vekt 
på 110 kilo. Ha derfor aldri løse gjenstander på bagasjehylla. 
Bagasje i skiboksen bør veie maksimalt 50 til 75 kg.

• Ha lykt, slepetau og spade lett tilgjengelig i bilen.
• Varme klær og fottøy bør være lett tilgjengelig i bilen.

• Tilpass farten etter vær og kjøreforhold, vis respekt for vin-
terforhold.

• Hvis bilen skrenser eller sladder: Flytt blikket dit du vil bi-
len skal gå. Drei rattet til den siden bilen skrenser/sladder, 
trykk inn kløtsjen så trekkhjulene ruller. Da vil hele veigrepet 
brukes til styring.

• Hvis bilen spinner: Du har da overført for mye krefter til driv-
hjulene. Lett på gasspedalen til drivhjulene får veigrep igjen.

• Gamle vinterdekk kan være harde og gi dårlig grep, tross 
godt mønster. Husk riktig lufttrykk i hjulene, en runde med 
dekkrens fjerner også salt og fett og gir bedre grep.

Pakk påskebilen korrekt!
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Det er ingen hemmelighet at mange 
som blir påført et traume mot hjer-
nen får problemer med å komme 
tilbake til jobb. I sin nylig avsluttede 
doktorgradsavhandling spør Emilie 
Isager Howe om det må være sånn. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Debatten om arbeid og hvorfor enkelte 
grupper faller utenfor arbeidslivet er et 
stadig tilbakevendende tema i samfun-
net vårt. Utspillene er mange og av ulik 
karakter. Og dessverre baseres argumen-
tene ofte på myter.  Alle har hørt at ung-
dommene er sløve når de ikke kommer 
seg i jobb, innvandrere blir beskyldt for å 
heller ønske seg sosialtrygd og de syke 
eller skadede blir beskyldt for å være late 
eller unnasluntrende. 

- Tross mytene vet vi, og forskning 
underbygger det samme, at folk flest 
ønsker å bidra til fellesskapet. Dette 
gjelder også de som lever med en er-
vervet hjerneskade. Vi synes funnene 
til Howe er spennende og interessante,  
sier Birte Sand Rismyhr i Personskade-
forbundet LTN. 

Hun har både fulgt forskningsprosessen 
til Howe og bistått inn tidlig i prosessen. 

PRAKTISK FORSKNING 
Howe, som er utdannet psykolog og hol-
der på med en videreutdanning innenfor 
nevropsykologi, forteller at hun har job-
bet med forskningsprosjektet i nesten 
fire år. Tittelen Tilbakeføring til arbeid 
etter traumatisk hodeskade, forteller 
innholdet.

Ideen om å skrive om sammenhengen 
mellom arbeidslivet og traumatisk ho-
deskade kommer fra prosjektleder Nada 
Andelic, forklarer Howe, som er en nestor i 
feltet. Etter å ha diskutert ideen, koblet de 
på en prosjektgruppe som fikk oppgaven 
med å lage en god prosjektskisse. 

For Howe var det tilfredsstillende å vite at 
det hun forsket på var konkret og mat-
nyttig, og at resultatene forhåpentligvis 
ville gi ny kunnskap. 

- Jeg har jobbet noen år som stipendiat 
på Avdeling for fysikalsk medisin og re-
habilitering ved Oslo Universitetssykehus 
(OUS) Ullevål, og min motivasjon var å 
prøve å gjøre noe som kunne gagne de 
pasientene jeg har blitt kjent med ved 
klinikken. 

Ny kunnskap om  
arbeidsdeltakelse etter  
traumatisk hodeskade 
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For Howe var det tilfredsstillende å vite at det hun 
jobbet med var konkret og matnyttig, og at resul-
tatene forhåpentligvis ville gi ny kunnskap.

SAMARBEID MELLOM FLERE 
AKTØRER
Hun forteller at det har vært flere aktører 
involvert i forskningsprosjektet. 

- Jeg er knyttet til Oslo Universitets-
sykehus Ullevål (OuS), men prosjektet 
ble gjennomført i tett samarbeid med 
Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus, 
Øystein Spjelkavik og Heidi Enehaug, 
fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Os-
loMET, Helene Ugelstad, NAV og Birte 
Sand Rismyhr fra Personskadeforbundet. 
Samarbeidet var helt nødvendig fordi vi 
trengte perspektiver fra både helsetje-
nesten, arbeidslivet og brukerne. 

- Hvordan fungerte samarbeidet?

- Det fungerte faktisk veldig bra, og vi 

var helt avhengig av at intervensjonen 
ble gjort av ulike aktører. Rett og slett 
rammene vi jobbet innenfor. Vi hadde 
flere møter før oppstart, og jobbet tett 
sammen gjennom hele prosjektperioden.  

- Kan du oversette intervensjon, eller 
forklare hva det betyr?

- Det betyr rett og slett «å gripe inn» eller 
å gjøre en forandring. I mitt forsknings-
prosjekt gjorde jeg og en annen stipendi-
at, Silje Fure, intervensjoner på helsedelen, 
mens jobbspesialister fra NAV fulgte opp 
deltakerne på arbeidsplassen.

HENTET METODE FRA USA 
Den kognitive delen av forskningsprosjek-
tet til Howe er basert på en intervensjon 
som er utviklet i USA og med hell prøvd ut 

på veteraner med traumatisk hodeskade. 
Der erfarte de at det gjorde en forskjell - 
og forskerne ønsket å se hvorvidt også 
den ville fungere i norsk kontekst. 

- Vi gjennomførte det som heter en 
randomisert kontrollert studie. Det be-
tyr at vi sammenlignet to grupper – der 
den ene ikke fulgte metoden mens den 
andre fikk ordinær behandling i spesia-
listhelsetjenesten. 

Den ferske doktoranden forklarer at 116 
personer med traumatisk hodeskade ble 
inkludert i prosjektet. 60 personer fikk 
en kombinert kognitiv og arbeidsrettet 
intervensjon, mens 56 fikk ordinær be-
handling. Deltakerne hadde i hovedsak 
milde hodeskader, mens noen få hadde 
moderate.   

- Vi startet med en forstudie med noen få 
deltakere for å se hvorvidt intervensjonen 
ville fungere. Her var også forbundet til 
stede gjennom Birte Sand Rismyhr som 
hentet tilbakemeldinger fra brukere på 
hvorvidt innholdet i den kognitive delen 
av intervensjonen var egnet. Resultatet 
fra forstudien viste at intervensjonen var 
gjennomførbar.

- Kan du si noe konkret om hvordan 
forskningen foregikk? 

EMILIE ISAGER HOWE



–  16  –

- Den nye behandlingen bestod av kom-
binert kognitiv og arbeidsrettet rehabi-
litering. Den kognitive delen var basert 
på en manual og ble levert til deltakere i 
grupper. Gjennom 10 uker fikk deltagerne 
kunnskap om traumatiske hodeskader 
og vanlige følgevirkninger, og lærte stra-
tegier for å håndtere kognitive- og andre 
symptomer. I den arbeidsrettede delen av 
oppfølgingen fikk deltagerne individuelt 
tilpasset oppfølging av jobbspesialister 
fra NAV i totalt 6 måneder. Her var fo-
kuset å tilrettelegge på best mulig måte 
slik at deltagerne kunne komme tilbake 
i arbeid. Formålet med studien var blant 
annet å undersøke om den kombinerte 
kognitive og arbeidsrettede behandlingen 
medførte raskere tilbakeføring til arbeid 
og bedre arbeidsstabilitet sammenlignet 
med ordinær behandling.

POSITIVE RESULTATER 
Personer som mottok den kognitive 
treningsintervensjonen opplevde inn-
holdet som nyttig, og flertallet klarte 
å overføre ferdighetene de lærte til sin 
egen hverdag. Videre opplevde de at 
den kombinerte kognitive og arbeids-
rettede rehabiliteringen førte til at flere 
var tilbake i arbeid etter tre måneder, 
sammenlignet med de som mottok or-
dinær oppfølging. Funnene tyder på at 
den nye behandlingen førte til raskere 
tilbakeføring til arbeid. 

Vi snakker altså om positive resultater. 
Nå håper forskeren at funnene kan brukes 
slik at flere med ervervede hjerneskader 
kan komme i jobb.  

- Vi snakker nå om hvordan funnene kan 
deles videre, blant annet planlegger vi 
et formidlingsseminar. Den pågående 
koronasituasjonen har påvirket akkurat 
dette, men jeg håper vi får anledning til 
å presentere dette videre. 

Hun forklarer at hun også jobber videre 
med dataene hun har fra studiene for å 
avdekke hvorvidt intervensjonen også er 
kostnadseffektiv. Altså om den «sparer» 
samfunnet for utgifter. Det betyr at vi 
i tillegg til å se på «arbeidslivsresultat» 
sammenstiller medisin, helsebesøk – i 
tillegg til uformell hjelp i hjemmet. Dette 
resultatet, som er forventet ferdig i løpet 
av våren, håper vi i større grad skal gjøre 
myndigheter mer interesserte. I tillegg skal 
prosjektgruppen undersøke effekten av 
intervensjonen på symptomrapportering, 
livskvalitet og kognitiv fungering, samt 
forhold på arbeidsplassen som bidrar til 
å fremme eller hemme arbeidsdeltakelse.

- I doktorgradsavhandlingen min har jeg 
også en langtidsoppfølgingsstudie der jeg 
ser på hvor mange som er i arbeid opp 
til ti år etter at de har blitt rammet av 

en hodeskade. Omkring halvparten av 
personene som ble fulgt opp flere år etter 
moderat og alvorlig traumatisk hodeska-
de var tilbake i arbeid både 1, 2, 5 og 10 år 
etter skade. Alvorlighetsgrad av skaden, 
arbeidsdeltakelse på skadetidspunktet og 
flere andre sosiodemografiske egenska-
per var forbundet med arbeidsdeltakelse 
over tid. Funnene understreker behovet 
for regelmessig oppfølging, og tyder på at 
arbeidsrettet rehabilitering er nødvendig 
for å øke arbeidsdeltakelse etter moderat 
og alvorlig traumatisk hodeskade.

- Har du noe du vil tilføre til sist, til poli-
tikere og beslutningsmyndigheter?

- Funnene i studien viser at tverretat-
lig og tverrfaglig samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og det norske 
velferdssystemet kan hjelpe personer 
tilbake i arbeid etter en traumatisk hjer-
neskade. Dette er viktig. I tillegg vet vi 
at arbeidsdeltakelse påvirkes av flere 
forhold enn skaden alene, og det er be-
hov for økt fokus på involvering av flere 
aktører i arbeidsrettete tiltak, deriblant 
arbeidsplassen.

- DEN NYE BEHANDLINGEN bestod av kombinert kognitiv og arbeidsrettet rehabilitering. Den kognitive delen var 
basert på en manual og ble levert til deltakere i grupper, forteller Howe.
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Alvorlige nakkeskader  
- hjelpeløst helsevesen
Nå har det igjen vært "årsoppgjør" 
for antall drepte i trafikken. Dette 
er utrolig triste tall, men jeg har lyst 
til å sette fingeren på dem som har 
beholdt livet, men som sitter igjen 
med et liv i kroniske smerter, uten å 
ha fått den hjelpen som burde vært 
gitt. 

TEKST: Svein A. Vold

Herunder kommer personer påført al-
vorlige nakkeskader etter ulykker. Her 
har nemlig norsk helsevesen smått med 
tilbud. Dette fordi  diagnostisering og 
kunnskap om behandling er fullstendig 
fraværende. Det har vært slik i mange, 
mange år. Tidligere stortingsrepresentant 
Jon  Alvheim sa i sin tid at Norge dess-
verre ikke er særlig gode på  behandling 
av personer med alvorlige nakkeskader. 
Så langt tilbake som i  2005 skrev Hel-
sedepartementet i brev til meg:

"Det medisinske fagmiljøet erkjenner at 
det mangler mye for å ha sikker  kunn-
skap om nakkeskader, og hva som er 
god og riktig behandling. Det er  derfor 
nødvendig med mer forskning og å samle 
kunnskap på dette området".

Nå er det altså snart 16 år siden Helse-
departementet skrev dette. Flere stats-
ministre og mange helseministre er siden 
den tid blitt gjort kjent med kunnskaps-
mangelen hos fagfolkene. Likevel er lite 
blitt gjort.

Personer med slike alvorlige skader som 
har hatt ork til det, har reist til utlandet 

for å få hjelp, dette selvfølgelig betalt fra 
egen lommebok. Nå er EU-domstolen 
satt på den biten, så får vi se hva som  
kommer ut av det.

Jeg erfarer at kunnskap og hjelp til per-
soner med alvorlige  nakkeskader fortsatt 
er fraværende i norsk helsevesen den 
dag i dag.  Faktum synes altså fortsatt 
å være at det har skjedd lite (om noe) 
siden  svaret i overfor-nevnte brev fra 
2005. Dette understøttes av bl.a. en
helsetopp som nylig sa at hjelp til perso-
ner med alvorlig nakkeskade er  "et stort 
sort hull" i norsk medisin.

Per Oretorp i Personskadeforbundet for-
teller at det er liten interesse  både fra 

faglig og politisk hold for å ta tak her. I 
tillegg nevner jeg  at OUS/Smerteklinik-
ken er totalt blanke på å gi  behandling 
og smertelindring til personer med slike 
alvorlge skader. Dette  er selverfart hos 
OUS/Smerteklinikken så sent som i sep-
tember/oktober 2019.

Jeg må til slutt legge til at jeg vet om 
flere som ikke har orket mer, og derfor 
endt livet sitt. Dette er dessverre utveien 
noen ser seg nødt til å velge. De opplever 
livet som meningsløst, kun som en ek-
sistens i kroniske smerter, fordi hjelpen 
er fraværende. Fra mitt ståsted er det 
både  uforståelig og ubegripelig at det 
kan fortsette slik.

LESERINNLEGG

SVEIN A. VOLD. Foto: Privat.



–  18  –

STATPED ER EN STATLIG SPESIALPEDAGOGISK 
TJENESTE SOM STØTTER GRUNNOPPLÆRING I 
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR BARN.
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Statped har fått 
nytt mandat
For noen uker siden fikk Statped nytt 
mandat. Direktør Annemarie Bech-
mann Hansen forteller at oppdraget 
er spisset og at det for landets kom-
muner og fylkeskommuner betyr at 
flere oppgaver må løses lokalt. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

I det nye mandatet står det at Statped 
skal jobbe smalere, og i hovedsak foku-
sere sitt arbeid rundt de som har «varige, 
omfattende og komplekse behov» og 
tegnspråkopplæring. Statped skal alt-
så fremdeles ha en viktig rolle i å støtte 
kommunene i forhold til barn og elever 
med varige, omfattende og komplekse 
vansker.

Som brukerorganisasjon lurer vi på hva 
det betyr i praksis, og om tilbudet til de 
som trenger pedagogisk støtte og tilret-
telegging blir dårligere?  

OM STATPED
Men først, kort om hva Statped er og 
hvilken rolle de har hatt for Personska-
deforbundet LTNs medlemmer:

Statped er en statlig spesialpedagogisk 
tjeneste som støtter grunnopplæring i 
kommuner og fylkeskommuner for barn, 
unge og voksne med særskilte behov. 
Det betyr at de leverer tjenester på små 
og spesialiserte fagområder, og i særlig 
komplekse saker. I tillegg skal de spre 

kunnskap og kompetanse innen spesi-
alpedagogikk. 

De av forbundets medlemmer som 
kjenner Statped har gjerne fått denne 
gjennom å få hjelp i forbindelse med 
skole- eller barnehagestart for et barn 
som har nedsatt funksjonsevner. Det 
er en stor organisasjon med nærmere 
650 ansatte med kontorer flere steder 
i landet. 

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekre-
tær i Personskadeforbundet LTN sier at 
samarbeidet med Statped har vært bra 
og ikke minst viktig for de som trenger 
det. 

- Jeg er en stor tilhenger av Statped og 
deres tjenester er svært viktige. Særlig 
fordi de totalt besitter så mye kompe-
tanse, sier hun. 

DET NYE STATPED
Den 15. februar fikk Statped sitt nye 
mandat. Det var Kunnskaps- og inte-
greringsminister Guri Melby som presen-
terte innholdet. Et av hovedelementene 
er at kommuner og fylkeskommuner i 
større grad skal øke sin kompetanse og 
håndtere flere oppgaver selv. Målet er at 
kompetansen skal finnes tett på barnet 
og eleven. 

- Vi jobber nå med å tolke mandatet og 
planlegge den omstillingen som skal skje i 

Statped. Det er fortsatt ganske nytt, men 
noen føringer ligger i det, sier direktør 
Annemarie Bechmann Hansen. 

Hansen er relativt ny i Statped. Hun til-
trådte stillingen i oktober.  

- Du er relativt ny direktør, har du tidli-
gere jobbet innenfor dette feltet?

-Min bakgrunn er fra utdanningssektoren, 
der jeg har hatt ulike stillinger. Jeg har 
derfor kjent til Statsped i mange år, og 
visste godt hva jeg kom til. 

- Synes du de nye retningslinjene Melby 
ga dere er fornuftige og logiske? 

- Det er fornuftig på den måten at tje-
nestene blir tettere på når de leveres av 
kommune og fylkeskommune. At de er 
der barnet faktisk bor. 

- Hva med kompetanse? Tror du kom-
muner og fylkeskommuner klarer å 
opparbeide seg det som trengs for å 
tilrettelegge på best mulig måte? 

- Kompetansen skal bygges opp ved  
å overføre midler som tidligere har tilfalt 
Statped. Det tilbys et kompetanseløft 
på det spesialpedagogiske området for 
kommuner og fylkeskommuner, og Stat-
ped bidrar inn i kompetanseløftet på ulike 
måter. Hensikten er å tydeliggjøre hvem 
som har hvilket ansvar – og presisere at 
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vårt mandat er å støtte kommunene inn 
mot de som har varige behov. 

STATPED FREMOVER 
Annemarie Bechmann Hansen presiserer 
at Statped fremover vil levere sine tje-
nester. At kunnskapsdeling og produk-
sjon fremdeles fungerer selv om de er i 
omstilling mot et nytt mandat. 

- Vi gjennomførte nylig en brukerun-
dersøkelse som viser at vi har ganske 
fornøyde brukere av våre tjenester, for 
eksempel er det stor grad av tilfredshet 
med vår kompetanse og vår evne til å 
levere som avtalt. Det er vi stolte av.  Vi 

kan selvsagt også bli bedre. Saksbe-
handlings- og ventetid har gått vesentlig 
ned de siste årene – men her vil vi fort-
sette innsatsen for å korte ned. Men også 
synlighet, altså at landets kommuner 
skal bli klare over at vi er her og hva vi 
kan hjelpe til med. 

- Hvordan jobber dere med kommunene?

- Vi inngår samarbeidsavtaler og job-
ber særlig tett med PPT, altså praktisk 
pedagogisk tjeneste, og instanser som 
forvalter tilrettelegging i skole og barne-
hage. Men vi fikk tilbakemeldinger som 
tyder på at vi må bli enda mer synlige. 

- I vår organisasjon er vi særlig opptatt 
av tilbudet til barn med ervervet hjerne-
skade. Er dette noe som fremdeles går 
under deres mandat?

- Ja, vi har fremdeles en rolle, særlig der-
som skadene er komplekse, omfattende 
og varige – noe de gjerne er dersom det er 
kognitive utfordringer. Vi håper også at vi 
kan jobbe tett med brukerorganisasjoner 
som Personskadeforbundet LTN – det er 
tross alt dere som er tett på de vi skal 
hjelpe, brukerne. 
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Det var med stor sorg vi fikk budskapet om at Signe Liv var gått bort.
 Signe Liv hadde vært medlem av organisasjonen i 30 år fra 24/6-1991. Hun 
var et stort JA-menneske, og hadde mange styreverv opp igjennom tiden 
som medlem. Fra kasserer i eget lag og fylkeslag. I en periode var hun også 
et sentralt medlem av kognitivt utvalg og nestleder i en periode der.

Jeg ble kjent med Signe Liv gjennom foreningen og vi ble gode venner også 
på fritiden. Vi tok mange reiser sammen og lo mye, for Signe Liv var et men-
neske det var lett å være sammen med.
 
Signe Liv vil bli savnet. Lyser fred over hennes minne.
 
Siste hilsen fra Marit Andresen

SIGNE LIV HAUGEN 
F.06.04.43 – D.16.02.21

Signe Liv Haugen forlot oss 
etter lang tids sykdom den 
16. februar 2021. 

I forbundet vil hun alltid bli 
husket som en av oppstar-
terne av Nordre-Vestfold lo-
kallag tilbake i 1992. Selv ble 
hun medlem i 1991, og var 
aktiv helt frem til 2010 – da 
hun måtte trekke seg grunnet 
helseutfordringer. 

I laget var hun et trespann sammen med Adelheid Bøen og 
Gro Holland Jensen. I flere tiår var de både pådriverne og 

utgjorde kjernen i laget.  Adelheid forteller at Signe Liv var 
et arbeidsjern, en ryddig og flink kasserer som holdt orden 
på finansene. I tillegg var hun svært livlig og hadde god 
sans for humor, særlig når hun på kviteseid-dialekt dro frem 
setninger eller ord ingen andre forstod. Signe Liv var nemlig 
fødd og hadde sine barneår nettopp i Kviteseid i Telemark. 

Signe Liv var en lojal LTNer og jobbet for sakene som stod på 
agendaen.  Hun var flink til å motivere andre, holdt flokken 
samlet, hadde mye energi og fikk ting til å skje. 

Hvil i fred. 

Søndre- og Nordre Vestfold

Signe Liv Haugen var en ressurs 
for forbundet både lokalt og sen-
tralt. Hun satt blant annet som 
medlem i landsstyret i perioden 
2001-2005, og tok deretter tre 
perioder i valgkomiteen. Signe 
Liv var spesielt opptatt av, og 
gjorde en viktig innsats i kog-
nitivt utvalg. På Landsmøtet i 
2009 ble hun æresmedlem. 

En siste hilsen fra sekretariatet 
og landsstyret. 
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Min hverdagshelt!
For de aller fleste av oss som sliter 
med en kropp som er avhengig av 
regelmessig trening og oppfølging 
av dyktige fysioterapeuter, og andre 
behandlere, er pandemien og ned-
stengning en ekstra stor belasting! 
De gode hjelperne er derfor våre 
hverdagshelter.  

TEKST: Kristin Sporild

Da Norge stengte ned den 12. mars 2020 
medførte det at timer, uker, måneder med 
trening, for å oppnå et best mulig funk-
sjonsnivå, for mange av oss «raste i grus». 

Situasjonen var som følger: Vi var isoler-
te fra våre behandlere og det tok svært 
kort tid før vi begynte å kjenne det på 
kroppen. Skadene - og smertene blir, 
om mulig, enda verre! Det er heller ikke 
muligheter for å reise til behandlere eller 
steder i varmere strøk.

Selv hadde jeg under denne først ned-
stengingen, store helseutfordringer. I 
betydning av behov for riktig hjelp. Det 
var derfor ekstra fantastisk den dagen 
vi fikk tilbake våre dyktige behandlere. 
I den sammenhengen må jeg bare un-
derstreke hvor viktig min fysioterapeut 
Camilla Sahlin Pettersen v/ AB klinikken 
i Asker har vært. Hun har lagt til rette på 
en enestående måte fra første stund. 
Jeg har rett og slett blitt ivaretatt, og blir 
fremdeles godt ivaretatt på alle måter! 

Det er flere trekk ved Camilla som gjør 
henne unik. Hun har først og fremst god 
kompetanse og er grundig. Hun er også 

svært flink til å se mine behov, vurdere 
hva jeg tåler og hva som skal og kan 
trenes. 

For å få et komplett bilde har hun også 
vært i kontakt med min fysioterapeut 
Ingunn i Spania, sett på tidligere ar-
beid og legers/spesialisters vurderin-
ger av meg. 

Camilla har også en egen evne til å moti-
vere meg til å trene, på samme tid som 
hun hjelper meg å sette grenser.  Begge 
deler viktig dersom du ønsker resultater. 

Opplevelsen av mestring selv etter små 
og få bevegelser gir inspirasjon!  

Min fantastiske fysioterapeut heier på 
meg hele tiden og hun har sørget for at 
jeg har vært trygg fra første stund. Noe 
som betyr mye når du mange helseut-
fordringer. 

En periode måtte hun ut i praksis på 
grunn av videreutdanning, og da syntes 
jeg det ble vanskelig å forholde seg til en 
ny vikar. Da sendte hun meg videoer av 
seg selv med øvelser underveis og fulgte 

CAMILLA SAHLIN PETTERSEN
 v/ AB klinikken i Asker. 

Foto: AB klinikken
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opp frem til hun var tilbake! Hun sendte 
også meldinger og spurte om hvordan jeg 
hadde det! For en oppfølging! 

Jeg er så ydmyk og takknemlig! 
Jeg vet at jeg er kjempeheldig! All honnør 
til gode behandlere, de er av så stor be-
tydning! 

Flere med meg vil nok si seg enig i dette!
Smerter, kroniske plager og ulike begrens-
ninger blir så mye lettere å håndtere når 
vi har gode støttespillere rundt oss. 

Jeg skulle ønske at alle hadde en «Ca-
milla» slik at alle kunne fått den beste 
hjelpen og oppfølgingen! En som heier 
deg frem, gir deg veiledning og riktig 
trening slik at smerter og begrensinger 
ikke stopper deg i å fungere! 

Da føles ikke veien så tung, og begrens-
ningene så mange.  Og ikke minst får 
man satt søkelys på mulighetene! Som 
Camilla sier: Det er ikke de lengste og 
tyngste treningsøktene som gir resultater. 
Det har jeg fått erfare! 

KRISTIN SPORILD. FOTO: PRIVAT.

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har  
betydd mye for deg og dine da du trengte det.  

Kanskje er det sykepleieren som så deg, kanskje  
naboen som alltid hentet posten for deg eller hva 

med en god venn som inspirerte deg? 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige  
støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt. 

Vi oppfordrer deg derfor til å fortelle oss om din  
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.  

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
10. april 2021

Løsning på forrige kryss var:

VAKSINERING

Arne Cato Hannisdahl, Oslo

Torill Nordhus, Stord

Bjørn Egil Nordsteien, Meldal

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

Send løsningsordet, samt navn og
adresse til: 
levemed@personskadeforbundet.no 
eller pr. post til: 
Personskadeforbundet LTN, 
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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SVEKKET

HUKOMMELSE
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KLAME
JUNIOR

DANSK
NAVN

FOR - 
SØKS - 
ROM

KJÆR - 
LIGHET

DRIKK STOFF HELL
OFRER

AULA

UTROP
FØR

DÅRLIG

BLIR
OFTE

DISKRI - 
MINERT

YTRE
HELDIG

TOPP
LOFT
LÆR - 

LINGER

LOKKE - 
MAT

DYR
PERIODE

LITEN
KIRKE

SKOG - 
GUD

SNYLTE-
DYR

SPURTE TYSK BY 
ENG

TENKT
LINJE

BYGE ULIK

ELE - 
MENT - 

ENE
SPANIA GNAGER

PIKE - 
NAVN

PLANER
BANKING FARGE SALGS - 

LAG
HÅRET
FLØYEL

BLOM - 
STER

VÆSKE ENDE
DYRET
SNØ - 

UHYRE
STOFF

BE - 
HØVDE

ER EN - 
DELIG
PÅ VEI

UKOKT
TINE

SMERTE-
ROP

PREPO - 
SISJON

DANSK
BY

KRIBLE

PREPO - 
SISJON
PULVER

LYD - 
PINNE

VOND
GRIND

FIKSE FARTØY AVIS
LAVINE
OPP - 
SPILT

SOLO

HORN FØR EU SENIOR
VASSE

KUNN - 
SKAP

LIKE
GRUNN - 
STOFF

DYR

KJERNE-
VED

SATT
SKUE

GUD
NEVNTE

FUGL
SIVBÅT

FRA - 
REGNET

HYL

PLAGE SLEKT - 
NING

FÔR - 
SIRUP

FUGL TITTEL UJEVN PIKE - 
NAVN

EMNE BRONSE-
VINNERE

PREMIER KILO - 
BYTE

ANGREP UTKOK

Christian
Sand

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no

KAN GI ALVORLIG 
SVEKKET

HUKOMMELSE
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Selius & kidza

Likerklikk på sosiale medier får oss til 
å poste mer. Vi lærer akkurat som dyr 
som får en godbit, ifølge ny studie
Når vi får flere likerklikk enn vanlig, 
så får vi lyst til å fortsette å publi-
sere. 

Resultatene fra en ny studie viser at bruk 
av sosiale medier følger grunnleggende 
prinsipper for læring gjennom belønning 
som gjelder for både mennesker og dyr, 
sier David Amodio i en pressemelding.

Han er en av forskerne bak studien, le-
det av den svenske psykologen Björn 
Lindström ved University of Amsterdam.
Belønningen vi mottar er likerklikk på 
bildene og innleggene våre. Det vi lærer 
er å smi mens jernet er varmt. Studien 
viser nemlig at når vi får flere likerklikk 
enn vanlig, så får vi lyst til å fortsette å 
publisere.

Denne adferden ligner på belønnings-
læring. Dette er læringsstrategien som 
gjør det mulig å lære hunden din nye 
triks med godbiter som belønning, eller 
gjør at vi kan forske på labrotter ved å 
bruke mat.

Forskerne bak den nye studien mener 
at sosiale medier fungerer som en slags 
Skinnerboks for det moderne menneske.

En Skinnerboks brukes i eksperimenter 
hvor et dyr, som en rotte, får en belønning 
for en enkel handling. Dette brukes blant 
annet for å se hva man kan lære dem 
eller for å få dem til å endre adferd.

Kilde: forskning.no

HER SER DU en typisk Skinnerboks. Her får rotta en 
godbit når den gjør noe «riktig», mens den kan få strøm, 
i beina av å gjøre noe «feil».
 (Illustrasjon: Andreas1, Wikimedia Commons)
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Detektiv Rev

1

2

3

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hva skjedde?

3

4

5

7

6

2

1

Du trenger

En hjelper

Denne linjalen mister du ikke

Her er en kjekk måte 
å måle ting på når 
du ikke har en linjal 
for hånden:

Still deg i en døråpning 
med hælene mot rammen

Husker du disse tallene, kan du 
måle alle mulige ting uten linjal

Be hjelperen merke av 
høyden din med en teipbit

Mål høyden din med 
tommestokken eller måle-
båndet og skriv den ned

Mellom fingertuppene 
når armene holdes ut til 
sidene
Fra enden av 
armen til nesen

Fra håndbak til ringfingertupp

En enkel måte å huske dem på:

Lengden mellom 
armene er omtrent 

lik høyden din

Avstanden fra nese 
til fingertupp er halve 

den avstanden

Avstanden fra nese 
til albue er halve 

DEN avstanden igjen

Lengden av hånden din er 
en tredel av DEN avstanden

I motsetning til en plastlinjal 
skifter denne linjalen 

størrelse hele tiden

Be hjelperen din ta 
følgende mål og skrive 
dem ned:

        Ta på
        nesen 
din og mål 
fra albue til 
nese

Til slutt måler du hvor 
lang hånden din er

Når du vokser, må du måle deg 
igjen og huske de nye tallene

Tommestokk 
eller målebånd

Teip
Blyant og 
papir

© MCT/Bulls

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ti kjappe
Hvem har skrevet om Karius  
og Baktus?
Hvilken nordmann kom først  
til Sydpolen?
Hva er et flygel?
Hvem var Karl Johan?
Hvilket fotballag kalles 
Kanarifuglene??
I hvilken film lager sykkel-
reparatøren Reodor Felgen 
bilen Il Tempo Gigante?
Hvilken dag i året tar flest  
norske menn og kvinner på  
seg bunad?
Hvilken sport var Björg Borg 
god i?
Hvor stor del av en liter en en 
desiliter?
Hva heter gutten som eier Ole 
Brumm?

1. Thorbjørn Egner, 2. Roald Amundsen, 3. 
Et stort piano, 4. Norsk og svensk konge, 5. 
Lillestrøm, 6. Flåklypa Grand Prix, 7. 17. mai, 
8. Tennis (han var kåret til verdens beste 
spiller i 1978-80), 9. En tiendels liter, 10. 
Kristoffer RobinSvar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT 
LIKEPERSONTELEFON 
Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å 
snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har 
Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere 
deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du 
nå snakke med en av våre likepersoner. 

Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del 
av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig 
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likeperson- 
telefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger 
det fritt kan ringe. 

OM LIKEPERSONTJENESTEN 
Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en 
erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles 
likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har er-
faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs 
og er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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Rådfør deg med oss før du 
velger advokat. 

Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.

TRENGER DU ADVOKAT? 

TROMS og FINNMARK

Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...............................Tlf. 934 14 356
E-post: oleedvard@gmail.coim
www.trafikkskolenole.no

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

TRØNDELAG
RØDSJØ Trafikkskole AS
Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

Jahr
Bilservice A/S
Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

BRB Bygg AS
Hellebergveien 35
3960 STATHELLE

Tlf. 906 18 673

Vy Buss AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Adolfsen maskin
og transport AS

Solliveien 22
9303 SILSAND
Tlf. 474 14 226

Langebakk 25
4596 EIKEN

Tlf. 909 28 817

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Nyhus
Transport AS

Roaveien 6
3534 SOKNA

Tlf. 414 56 705

Frodes Karosseri
og Lakk AS
Kometvegen 5
6419 MOLDE

Tlf. 71 21 83 33

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Tromøy PitStop.dekk
og Hengerservice
Rune Svendsen

Selåsveien 9
4818 FÆRVIK

Tlf. 37 03 20 21

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER

Tlf. 66 90 80 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Lastebiltransport
Brede Stalsberg AS

Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 415 03 460

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Vest Bygg
og Anlegg AS
Vadheimsvegen 1

6973 SANDE I SUNNFJORD
Tlf. 400 56 536

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Sundbrei
Transport AS
Tiltaksvegen 821

3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Amajo AS
Hellinga 16 D
1481 HAGAN

Tlf. 67 07 43 40

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 905 05 704

Båt & Motor
Senteret AS

Langgrunn
3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

Din Bilhjelp
Fjellvangvegen 4

2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

B H Ramberg AS
Svend Haugs gate 11

3013 DRAMMEN
Tlf. 32 26 74 007890 NAMSSKOGAN

Tlf. 74 33 44 74

Tlf. 74 08 98 87

AN Gravedrift AS
Norderhovsveien 43
3512 HØNEFOSS

Tlf. 488 94 700

LEVE MED 3-2021.pmd 16.03.2021, 11:512
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Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Trygt på skoleveiene

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN

Tlf. 67 80 06 00

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Fygleveien 53
8370  LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Os
Gravferdsbyrå AS

Brugata 50
5200 OS

Tlf. 56 57 49 50

Reddalsveien 47
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Rosten
Bilverksted AS
Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Bergtunvegen 1
4120 TAU

Tlf. 51 74 95 00

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Optimera AS
Monter

Stormarked Forus
Maskinveien 7

4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Toms
Elektrotavler

Mølleveien 4
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 60 07

Bil og Mekaniske
Vigra

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA

Tlf. 70 18 36 35

Toyota Romerike AS
2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Johanssons Auto AS
Gistads vei 10

3511 HØNEFOSS
Tlf. 934 84 919

avd. Molde
Gammelseterlia 4

6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Lars Tore Hulinder
Johannessen

Jørstad
7760 SNÅSA

Tlf. 908 83 358

Halden
kommune

halden.kommune.no froya.kommune.no
valer-of.kommune.no

Hustadvika
kommune

hustadvika.kommune.no
as.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

flesberg.kommune.no

Kviteseid
kommune

kviteseid.kommune.no bjerkreim.kommune.no solund.kommune.no

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80

www.atl.no

time.kommune.no nordre-land.kommune.no

4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 25 50

Klemmetsrudveien 24B
3440 RØYKEN
Tlf. 958 74 499

Brødrene
Henriksen

Transport AS
Lyngbakkvegen 40

3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Mix Go`biten Kiosk
Lilleåsgata 1
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Bilskadesenteret
Namsos AS
Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

www.bilskadesenteret.no

Fineide
Transport AS
Nordsjøvegen 27

8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Hurum
Bilsenter AS

Åsveien 14
3475 SÆTRE

Tlf. 454 73 090

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21

2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

ANONYM
STØTTE

LEVE MED 3-2021.pmd 16.03.2021, 11:511
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Human Care AS
www.humananorge.no

Fossegrenda 7, 7038 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 - www.sivingamundsen.no

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03 - www.logistikkfag.no

Boots Apotek Kvaløysletta
Manetv 2, 9100KVALØYSLETTA

Tlf. 77 75 89 90

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Hensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

Jevnaker Bilverksted AS
Glassverkvegen 25 A

 3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

Løxaveien 13, 1351 RUD
Tlf. 67 17 77 00 - www.ostberg.no

LEVE MED 3-2021.pmd 16.03.2021, 11:513



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

Telefon: 776 00 210 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Nord-Norges ledende advokatfirma 
innenfor behandling av personskader, 

med kontorer i Tromsø og Oslo.  
Vi bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargskader 

• Nakkeskader 

• Forsørgertap 

• Skadelidtes medvirkning 
 (f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende 

• Pasientskader 

Lillestrøm:
Bjørnsonsgate 34
2003 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20

Haugesund:
Strandgata 94
5528 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80

Tromsø:
Seminarbakken 4
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30 

Trondheim:
Kjøpmannsgata 10
7013 Trondheim
Tlf.: 23 29 90 00

Besøksadresse avdelingskontor:

NESS LUNDIN er et av landets ledende 
firmaer innen erstatnings- og 
forsikringsrett.

Firmaet har 13 ansatte, hvorav 9 advokater 
og 1 advokatfullmektig.

Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker 
for norske og internasjonale domstoler og 
bistår skadelidte i hele landet i saker om 
erstatning. I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder:

Fast eiendoms rettsforhold, familie- og 
arverett, og strafferett, herunder oppdrag 
som bistandsadvokat. Ta kontakt for en gratis 

samtale om din sak!HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 
Besøksadresse: 
Universitetsgata 8, 0164 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00, Faks: 23 29 90 01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no


